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EkoStra sk ada doniesienie na prezydenta widnicy
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Wroc awskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierz t EkoStra z
ow
dzier oniowskiej prokuraturze doniesienie o podejrzeniu
pope nienia przest pstwa przez prezydenta widnicy i burmistrza
Pieszyc. Chodzi o bezpa skie psy, które zdaniem organizacji zosta y
z pogwa ceniem prawa umieszczone w pensjonacie dla zwierz t w
Dobrocinie.
O tragicznym losie czworonogów pisali my ju wielokrotnie. W ubieg ym
roku kilka miast i gmin z regionu wa brzyskiego umie ci o w hotelu
prowadzonym przez Krzysztofa S. bezpa skie psy. By o ich w sumie a
130. W ciciel przesta si nimi zajmowa i tylko pomoc ludzi dobrej woli
uchroni a zwierz ta przed mierci . Krzysztof S. us ysza ju
prokuratorskie zarzuty. Jako wspó winnych EkoStra wskazuje
samorz dowców.
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Zawiadamiamy, e istnieje uprawdopodobniona mo liwo tego, e
Prezydent Miasta widnica w wiadomy sposób, z góry powzi tym
zamiarem, porzuci w 2009 roku 39 psów, które znajdowa y si pod jego
ustawow opiek oraz nie dope ni swoich obowi zków i przekroczy swoje
uprawnienia w zakresie realizacji gminnego zadania opieki nad
bezdomnymi zwierz tami, dzia aj c tym samym na szkod interesu
publicznego.
W wietle tre ci w/w umowy wskaza nale y, e:
1. Rada Miasta nie podj a wymaganej przez art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia
21.08.1997 r. o ochronie zwierz t uchwa y o wy apywaniu bezdomnych
zwierz t i dalszym post powaniu z nimi, uzgodnionej z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii oraz zaopiniowanej przez organizacj spo eczn ,
której statutowym celem dzia ania jest ochrona zwierz t. Stosowne zapisy
dot. post powania z „psami pozostawionymi bez dozoru” znajduj si co
prawda w §3 Uchwa y Rady Miejskiej w widnicy z dnia 23 wrze nia 2002
roku, ale nie zawieraj one rozstrzygni cia co do dalszego post powania
w zakresie opieki nad wy apanymi i umieszczonymi w schronisku
bezdomnymi zwierz tami.
2. W/w zapis Uchwa y Rady Miasta widnica przewiduje, e wy apane
zwierz ta b
obligatoryjnie umieszczane wy cznie w schronisku dla
bezdomnych zwierz t w Dzier oniowie. Jedynym schroniskiem dla
bezdomnych zwierz t, dzia aj cym w Dzier oniowie jest „Schronisko dla
Zwierz t Stowarzyszenia Przyjació Zwierz t „Azyl””.
Prezydent Miasta widnica przekroczy swoje uprawnienia w ten sposób,
e podpisa umow na „hotelowanie” bezdomnych zwierz t znajduj cych
si pod jego opiek pomimo braku podstawy prawnej. Nie do , e zawar
przedmiotow umow w sposób niezgodny z prawem, to dodatkowo
przekaza firmie na mocy tej umowy zaliczk z publicznych pieni dzy w
kwocie 5.000 z . Publicznie pieni dze przekazane zosta y zatem na
prowadzenie prywatnego hotelu dla zwierz t – a de facto nielegalnie
dzia aj cego schroniska dla bezdomnych zwierz t, które funkcjonuje bez
jakiegokolwiek umocowania w istniej cych przepisach prawa na terenie
gminy wiejskiej w Dzier oniowie.
Z doniesieniem nie zgadza si Maria Kasprowicz – G adysz, dyrektor
Departamentu Infrastruktury Urz du Miejskiego w widnicy:
- Obrywamy nie za swoje winy. Zawarli my umow z podmiotem, który
wed ug naszej wiedzy prowadzi legaln dzia alno gospodarcz .
Podpisanie umowy by o konsultowane z prawnikami, którzy nie mieli
zastrze
. Pensjonat w Dobrocinie sprawdzali my przed podpisaniem
umowy, równie w trakcie umowy i nie budzi on naszych zastrze
.O
tym, e w pensjonacie dla zwierz t w Dobrocinie nie dzieje si najlepiej
dowiedzieli my si w styczniu. Nie mogli my umieszcza psów w
schronisku Azyl, bo t umacz c si przepe nieniem, prowadz cy placówk
odmówili przyj . W tej sytuacji do podpisania umowy z innym miejscem
zostali my niejako zmuszeni. Co nie oznacza, e psy zosta y pozostawione
samym sobie, bo mimo, e ju raz zap acili my za ich hotelowanie to
nadal dowozimy ywno ci (w sumie cztery tony karmy, dzi wyjecha
kolejny transport z 600 kg mi sa) i wspólnie z mediami rozwijamy akcj
adopcji, eby wszystkie czworonogi – spo ród 10 jakie zosta y w
Dobrocinie – znalaz y nowy dom. Po tym jak Azyl odmówi przyjmowania
zwierz t w uchwale nie zapisywali my innego schroniska, bo docelowe nie
by o znane. W zwi zku z tym skorzystali my z zapisów rozporz dzenia
MSWiA, która pozwala gminie na zawarcie umowy na przetrzymywanie
zwierz t z przedsi biorc prowadz cym dzia alno gospodarcz .
W Dobrocinie nadal przebywa 70 psów. 10 pochodzi ze

widnicy.
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